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3.1. Pendahuluan. 

Menurut J.E.Bowles (1985) komponen struktur yang mengalami lentur 

banyak dijumpai seoagai balok ataupun gelagar. Salah satu contoh struktur yang 

mengalami lentur adalah balok sederhana (simple beam) yang mempunyai 

penampang berbentuk I menerima beban terbagi merata. Akibat beban tersebut balok 

menerima momen dan gaya geser. 

Rf**********~ fy<Fy fy=Fy fy>Fy 

a. balok menerima beban terbagi 

~_·_·!·_·-cP·_·rr 
b. bidang momen (c) (d) (e) (I) 

Gambar 3.1 Tegangan lentur balok (J.E. Bowles) 

Akibat momen, penampang balok m~:ngalami tegangan lentur (bending stress) 

(Gambar 3.1 d), sedangkan gaya geser menim~ulkan tegangan geser. Dalam keadaan 

penampang masih elastis (Gambar 3. 1d), distribusi tegangan lentur pada penampang 

balok adalah linier. Tegangan pada serat yang letaknya y dari sumbu netral adalah: 

j 

I 

I 

~
 
_~ ~!L 
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jb=±M.y (3.1) 
1 

denga.n M = momen pada penampang yang ditinjau, y = jarak serat yang ditinjau 

dari sumbu netral, 1= momen inersia 

Tegangan lentur maksimum terjadi pada serat terluar yaitu serat yang 

letaknya terjauh dari sumbu netral. Jika penampang balok simetris Jan jarak serat 

terluar dinyatakan dengan C, maka tegangan maksimumnya adalah: 

jb=±_M.C (3.2a)
1 

karena*= S, persam&aJl3.2 dapat ditulis dalam bentuk 

jb=+M (3.2b)
S 

Dari persamaan (3.2a) dapat dilihat bahwa jika momen inersia balok 

diperbesar maka. tegangan maksimum yang teIjadi diserat terluar balok akan 

menjadi kecil sehingga momen yang mampu ditahan oleh balok akan meningkat. 

Jika heban terus bertambah maka tegangan lentur maksimum yang terjadi 

akan bergernk ke sisi dalam dari ptmampang s~perti terlihat pada Gambar 3.le, 

penampang dalam keadaan ini disebut konJisi inelastic. Jika seluruh serat mengalami 

It:gangan maksimum maka pellampang disebut cialanl keadaan plastis (Gambar J.I£). 

Pada profit I sayap berfungsi untuk menahan momen dan bacian berfungsi 

menahan geser dan sebagian momen selain itu badan juga berfungsi menghubungkan 

sayap atas dan sayap bawah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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Pada profil castella terdapat lubang pada badan profil sehingga gaya geser 

yang terjadi pada badan perlu rnendapat perhatian yang cukup. J.E Bowles(1981) 

mengernukakan rumus umum yang sering digunakan untuk rnenghitung tegangan 

geser adalah 

tv= V.Q (3.3)
It 

dengan V= gaya geser, Q= mornen statis dimana tegangan geser ditinjau =A.y (A= 

luas penarnpang, y= jarak. ke garis netral) , t= tebal profil, I=mornen int:rsia. 

le**********!fL 
a. balok dengan beban merata 

males:±;I'
b. bidang geser 

c. Tegangan geser 
Gambar 3.2 tegangan geser 

Dari Persamaan 3.3 dan gambar 3.2 c terlihat bahwa tegangan geser 

maksimum terjadi pada sumbu netral profil I 

3.2. Tegangan Kritis Pelat 

Profil baja penarnpang I disusun dari elemen sayap dan elemen badan yang 

terbuat dari pelat yang tipis, sehingga apabila p~Jat menerima gaya tekan, gaya lentur 

atau geser rawan terhadap tekuk. 
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I. 

Sayap pada profil I akibat tegangan lentur dapat diasumsikan menerima gaya 

tekan merata (gambar 3.3b) sedang bOOan menerima gaya lentur (Gambar 3.3c) 

bf 

\... ..I

wlltX /
'lI1fitititil/ 

a, profil I 

b. sayap menerima tekanan merata 

~~ ~ 

IXT 
1 

....L 

c. badan menerima gaya lcntur 

Gambar 3.3 Gaya pada profil I 

3.2.1. Tegangan Kritis Pelat Y~ng menerima Tekanan Merata 

Salmon dan Johnson, 1990, mengemukakan tegangan kritis elastik teoritik 

untu!.c pelat yang menerima tekanan merata dinyatakan sebagai : 

1[ 
2 E 

(3.4)Fer = k '12(1- f.l2 )(h / t)2 

dengan: Fer = tegangan kriti~ , k = koefisien~ tekuk pelal:, E = modulus elastis baja 

(2. 10 5 Mpa), Jl= angka poisson, hit = rasio tinggi b~rhadap tebal. 
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Dan persamaan (3.4) tampak bahwa nilai Fer dipengaruhi oleh koefisien tekuk 

(k) dan rasio tinggi terhadap tebal (hit). 

Koefisien tekuk: pelat (k) dipengaruhi oleh distribusi tegangan dan kondisi 

tumpuan tepi (tumpuan sederhana pada keempat tepi), serta rasio aspek alb. Untuk 

pelat yang menerima tekanan merata nilai k ditunjukkan pada Gambar (3.2). 

·;6,----·· ..--- .._._._-----
jep~f Jepi~ .------.. r- 3lun-;puA;;'-'li A jO.pI·~ •

~. ~edcitml'l.:~il t
"j,,! i_ ,-----_! 

, ~1.h"'\If.)L1l:lor' ~t:lt.ig(i~,~lJo Japit.------_.  r- Ii i 0 ;oY:;Ii', ~t_;O~~!~~~~~J I .. _ .••.. ,,_.1 
l~ ;

i··~.:~I~·· 

're '_ If: ' ·~~I~~.:~:~~(~~' -.~ ~ ! 

11 
'.: : r: \;{;~:~~~~~=~_~:~~~'~~~~'c~ !::;;;~;~::~;" 
~ 

',\ " ...... 

:: .,\:>~'~,i'~-:~;:~ ;~:~;~ 
~"fI'lr, ,(1101'1"'..•.. A,"II-. ........ '~I~ t;?F.
 

Gambar 3.4. Koefisien tekuk elastis untnk tekanan merata (Salmon Johnson) 

Terlihat bahwa untuk plat dcngan kondisi tumpuan jepit-jepit (A) nilai 

kmin:=6.79. Untuk plat dengan tunlpuan sederhana jepit (B) nilai kmin = 5.42. 

Sedangkan plat dengan tumpuan sederhana-sederhana nilai kmin=4 dan untuk pelat 

jepit bebas nilai kmin=1.277, serta untuk plat dengan tumpuan sederhana bebas nilai 

kmin=0.425. 

-~~_-.-;or.---' 
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3.2.2. Tekuk EUastis Akibat Geser MUl'ni 

Menurut Timoshenko dan Krieger (1959) Tegangan kritis pelat untuk geser 

murni adalah : 

2 
r = k.1r .E 

cr 12(1 _ f.12 )(sisipendek / t)" (3.5) 

dimana untuk kasus tepi bertumpuan sederhana (perpindahan dicegah tetapi rotasi 

terhadap tepi tidak dikekang): 

" )2
k =5.34 + 4.0 slslpendek(sisipanjang (3.6) 

h. aIh>l 
Gambar 3.5 Jarak pengaku.(Salmon Johnson) 

Uutuk pereuer-naan, Persa.ll1aan 3.5 dan 3.6 biasanya ditulis dalam bentuk nih, 

dimana a=jarak antar pengaku, h=tinggi badan. Hila hal ini dilakukan maka ada dua 

kasus yang hams ditinjau yaitu alh>1 rian a/h<l, sehingga nilai k pada persamaan 3.6 

mcnjadi: 

k = 4.0 +5.34/(a / h)2 Untuk a/h<1. (3.7) 

k =4.0/(a/ h)2 +5.34 lJntuk a/h >1 (3.8) 
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Dari kedua persamaan diatas tampak bahwa jika koefisien' tekuk pelat 

dipengaruhi oleh rasio aIh semakin rapat jarak antar pengaku yang berarti nilai aIh 

semakin kecil maka nilai koefisien tekuk pelat akan semakin besar. 

3.2.3. Tekuk Vertikal Pada Sayl:lp 

Gelagar yang melengkung, seperti ditunjukkan Gambar 3.6 akan 

mengakibatkan tegangan tekan pacta tepi-tepi badan yang berhubungan dengan sayap. 

Apabila badan balok tetap stabil terhadap tegangan tekan tersebut berarti sayap tidak 

mengalami tekuk vertical. 

....... 

Sf = regangan sayap 

Defonnasi total sepanjang 

dx(Sfdx) 

Gambar 3.6 Gaya yang teIjadi akibat kurvatur pada gelagar. 

Mengacu pada Gambar 3.6 deforrnasi Etdx yangteraku,mulasi sepanjangjar~k 

dx adalah 
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S fdx = d(J) h ..................................(3.9)
 
,<. " 

2 ........................(3.10)

d<1> =-sfdx 

h 

O"fA/d<1>
Ie = nfAf 

1:
 
~
 ••••• 

twdx 

dn 
dx 

~ ~ dx 

-L nfAf 

h 

~ 

dO 
b a 

Gambar 3.7. tekuk vertical pada badan 

Pada Gambar 3.7 a komponen vertical yang menunjukkan tegangan tekan 

adalah (jfAfd<1>. Setelah dibagi dengan twdx untuk. memperoleh tegangan tekan tc 

yang diperlihatkan Gambar 3.7 b, P~rsa"'11aan 3.10. tmtuk dn dimasukkan sehingga : 

• CT f Aj d<1> 20"fAf Ef (3.11) 
.Ie =~-= thOr 

w w 

Tegangan tekuk elastis untuk plat: 

F =_ k:r E (3.12)J2~ _',,' 
2 

{';-). . 
er 
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Bila k= I dan persamaan :) .11 disamakan dengan :'tegangan kritis maka 

diperoleh: 

20"[A[ E [ __ ;r2E 

t h '- {h 12 
w 12(1-,u2 _I 

...........(3.13) 

t / 

twh = Aw 

maka 

~ 
_._-[ J[ Jil ;r2'E A 1 

t: = 24(1  ,u2) f:; 0"[ E f 

............ (3.14) 

Untuk mencegah tekuk maka nilai fc<Fcr 

3.2.4. Tekuk Pada Bidang Badan 

Penunman harga k secara teoristis untuk lentm pada bidang plat dijabarkan 

oleh Timoshenko dan Woinowski-Kriger (1959). Untuk sembar~g jenis 

pembebanan, nilai k bergantung pada rasio bentuk alh dan kondisi tumpuan 

sepanjang tepi . .Tika plat bisa dianggap jepit sempuma sepanjang tepi yang sejajar 

arab pembebanan maka nilai k min untuk sembarang rasio alb adalab 39,6. Jika sayap 

dianggap tidak mengekang tepi maka nilai k min 23,9. Val'iasi nilai k terhadap rasio 

alh dinmjukkan pada Gambar 3.8. Tegangan kritis (dengan E = 200.000 MPa) bisa 

dikatakan terletak antara : 

F = ~3200?,O },[Pa tmtuk k = 23,9 (ttIDlpuan sederhana di saya-r,»
cr 

hltw 

F cr = 7} 20v?,O MPa tmtuk k = 39,6 (jepit sempuma di sayap) 
hltw 
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· .

j::- s:t}
D 

o "'E<:-- Kekakuan terhadap rotasi teri
Harga 

k 
44 

0=0 Gepit) 

39,6 

36 

28 

[I = 0 (t.s 

-----------''-?o~-----',-
.... ', 0=10 .... ,

'" '" -"-'- ,,-, " 
A .... --- ----- -----

........ " ....... 0 = 3 
,"'.......... ",'" ........

'" A......... "......... ,-_ 
........ _._-' ........ _-----~ - ........ 

23,9 t.s = tnmpuan 
sederhana a/h 

0,3 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 

Gambar 3.8 Koefisien Tekuk Untuk Pelat yang menerima lentur murni 

Dengan memasukkan rasio hit untuk profill dan profil castella maka dapat 

diketahui Fer profil I dan profil Castella. 

Rasio hit profillWF 15 adalah 13.8/0.5=27.6 dengan anggapan jepit 

sempuma pada sayap maka nilai Fer untuk prom I 15 adalah: 

7120000 = 9346.77 Mpa
Fer = 27.62 

Rasio hit u.ltuk profil castella adalah 22.81.5=45.6 maka nilai Fer adalah: 

7120000 =3424.13 Mpo
Fer = 45.62 
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Terlihat bahwa Fcr profil castell"L mengalami penunman dibandingkan Fcr 

profil I, sehingga dengan m~ninggikan prnfil inersia akan mengalami peningkatan 

tetapi disisi lain tegangan kritis pelat akan mengalar1i penurunan. 

3.3. Balok castella 

Profil castella merupc;.kan pengemhangan dan prufil i yang dipotong secara 

zig-zag pacta badan profil kemudian kedua potongan tadi disatukan lagi sehingga 

diperoleh profil baru yang lebih tinggi dan mempunyai lubang pacta badannya. 

Pertambahan tinggi profil menyebabkan rasio kelangsingan badan menjadi lebih 

besar sebagai contoh profil I 15 nilai hltya:tu hit = 30, s~telah diubah menjadi profil 

castella maka nilai hit menjadi 48. 

b e h 

r-s~ dt 

T 
~ tf dh I 

I 
~ 

bf 

a. !Jemotongan secara zigzag 

T --.,. dilas 

dg 

Re1 

dt 

r-s~ h 

b. prom castella s~tel3h pemotongan dan disatukan 
Gambar 3.9a. pcmbuatan profil castella (Orner W Blodgett) 
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~ 
a. profil castella 

~ 
b,SFD~ 

~-~ 
c.BMD 

Gambar 3.9b. SFD dan BMD Profil castella (Orner W Blodgett) 

Dari Gambar 3.9b terhhat t-ahwa pada daerah tengah bentang, gaya geser 

yang terjadi kecil sehingga memplmyai pengaruh yang kecil juga terhadap kekuatan 

balok castella. Mendekati daerah tumpuan, gaya geser yang terjadi juga semakin 

besar sehingga pada profil castella akall tetjadi momen akibat gaya geser parla 

penampang T yang harns ditambahkan dengan tegangan lentur akibat beban yang 

bekerja. 

Gaya geser yang bekerja pada penampang T profil castella dapat 

menyebabkan momen pada penampang T seperti terlihat pada Gambar 3.9 

-----~=,-----------
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Lf-'lE--------------------1 +~T 

C+reSSiOn 

----~--
Compression 

Mt Vt Vt Mt tension 

(~ -==::::::::::J 
Mt=Vt.el2 Momen lentur karena gaya 

ll:eser vcrtikal 

Gambar 3.10. Momen lentur pada penampang T karena gaya geser vertikal 

Gaya dan tegangan yang terjadi pada profil castella dapat dialJggap sebagai 

berikut (Orner W Blodget) : 

1. Sisi bawah dan atas balok mengalami tegangan tarik dan tegangan tekan akibat 

momen lentur utama (akibat beban pada balok) yang memenuhi persamaan: 

j~ = M	 (3.15)
5b 

dengan M =momen primer, Sb=modulus section ofCastella 

2.	 Badan balok memikul gaya geser vertikal. akibat beban dan menghasilkan. 

tegangan geser pada badan dan bagian tangkai (stem) dari penampang T 

3.	 Pada daerah lubang, gaya geser diba;gi dua antara penampang T atas dan 

bawah. Dengan mengacu kepada Gambar 3.7; dan menganggap geser terjadi 

pada tengah hagian maka akan menghasilkan momen sebesar: 
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M = V/.e ........................... '" (3.16)
 
4 

Tegangan lentur sekunder yang terjadi adalah: 

Ve ........... , (3.17) 
if = 4'sf 

e/2 
~ 

r M 
FB=S 

~ Tegnngnn
Tcgangan lcntur akihat lcntur PlldnF = V/.ebcban pacta balok penampangT

4.8/ akibatgaya 
geser vertikal 

Gambar 3.11 Gaya~gaya pada penampang profil castella (Orner W Blodgett) 

Pada penampang T profil castella selain memikul gaya geser yang 

menyebabkan momen, juga memikul gaya te~an yang disebabkan oleh tegangan 

lentur seperti terlihat seperti Gambar 3.12 . Sehingga pada penampang T dapat 

dianggap sebagai balok kolom karena menerima dua gaya yaitu gaya tekan dan gaya 
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I, 

lentur. Dengan demikian pada penampang T berlaku rumus interaksi ' balok kolom 

AISC (AISe 9th Edition) sebagai berikut: 

fa + Cm.jb <1
... '" '" ., '" (3.18) 

Fa (1- fa )
Fe' 

fa jb ..............................................(3.19)
--+--~1 
0.6Fy Fb 

dengan 

Fe' = 12.E.;r2 ............................... " (3.20) 
23(KL/ r)2 

dan 

em =0.6 - OAMI ~ 0.4 ............................................. (3.21)

M 2 

Dengan Fe' adalah tegangan tekuk Euler, ,dan Cm adalah factor reduksi momen. 

J::tf------------it):+t Fai 1 ! i
 
Vt : l l 1.),
 

V~,-~(~ 
Gambar 3.12 Penampang T profil Castella(Omer W Blodgett) 

Kombinasi tegangan lentur primer dan sekunder memenuhi persamaan (3.16) 

M V.e 
.....................................(3.22)
Ftat = S + 4.S 

g r 
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3.4. Tegangan Geser Horizontal Profil Castella 

Untuk menghitung tegangan g(;:ser horizontal sepanjang garis nctral balok 

terdapat beberapa cara diantaranya (Orner W Bladget): 

1. Dengan menggunakan rumus umum tegangan geser dengan anggapan badan 

balok tidak berlubang r = V.a.y , kemudian menaikkan tegangan ini dengan rasio 
11
 

badan secara keseluruhan dengan bagian badan yang tidak berlubang (s/e).
 

Perhatikan Gambar 3.13 dibawah:
 

afv 
• 56! 

L ~ '-d--::ff~ 
ij~=-.L.::~_II 

.s. .j~ 

Gambar 3.13 Gaya geser Horizontal pada profil castella (OrnerWRlodgett) 

Sehingga persamaan tegangan geser menjadi 

r = V.ay ("!.-') = V.(af·Yf +aw"Yw ('!.-'J 
" l.t e l.t .e .........................(3.23)


w 

2. Dengan memp~rlakukan bagian atas dati balok sebagai free body yang mengalami 

momen lentur. Perbedaan besar gaya yang ieIjadi pada ujung-ujungnya disalw-kan 

. 
sepanjang garis netral sebagai tegangan geser horizontal seperti Gambar 3.13. 
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Tegangan geser horizontal kemudian dibagi dengan bagian padat dari badan 

sepanjang garis netml. 

Vh=M2 -M1
 

d
 

m= M 2 -M\
 
d.e.tw
 

• • V2/2V1/2 s 
i 

Fl=M1/d F2=M2/d!· ···..· · O·· · · ·..·..· ·..·..! T11~l1' 
! ) i 

D/2 , 
. 

\4° ~~F 
I 

..
 
Vb 

GamJar3.15 tegangan g~s~r pada profil castella(OmerWBlodgett) 

3. Dengan menggunakan /ref. body yang sarna dihitung momen dari titik y didapat: 

;(~)+i(;)-Vh.~ =0 ........................................(3.24)
 

Dengan menganggap (V1+V2)/2=Vx, maka tegangan geser rata-rata menjadi: 

Vh=Vx~) ..................................................................... ,(3.25)
 

Sehingga tegangan geser honzontal menjadi: 

r.h =-Vh . .tW.e (3.26) 



25 

3.5. Hubungan Momen Kelengkungan 

Tung Au dan Christia,?o, 1987, meillgemukakan bahwa jika pada suatu balok 

mengalami lentur, maka bentuk perubahan dari sumbu netral disebut dengan kurva 

elastis (elastic curve). Memperhatikan elemen kecil OX, seperti ditunjukkan pada 

Gambar (3.16). Jika y sebagai titik orc.inat dari sumbu netral elemen, berharga positip 

ketika titik tersebut diatas sumbu netral. Dengan mengasumsikan bahwa bagian 

tersebut akan tetap datar selama terdefonnasi. Tegangan lentur Q" pada serat sejauh y 

dari garis netral untuk bahan yang bersifat elastis linier adalah sebagai berikut : 

f=_My (3.27)
I 

dengan M adalah momen pada bagian tersebut dan I adalah momen inersia tampang. 

Tanda negatip menunjukkan gaya tekan. Gambar (3.16) menunjukkan perpotongan 0 

disebut dengan pusat kelengkungan (center of curvature) dan jarak sejauh p dari 

perpotongan 0 menuju sumbu netral disebut dengan jari-jari kelengkungan (radius of 

curvature). Untuk serat pada jarak sejauh y dari sl1mbl1 netral, panjang awal dari 

elemen ox memendek menjadi oUy, dan regangan pada serat tersebut sama dengan E 

= OUy / ox. Dengan ox mendekati nol. 

duy 
E = - dx (3.28) 
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8x 
Gambar 3.15. Deformasi balok dalam lenturan 

dari segitiga oeD dan FGD didapatkan 

/ju &- du y y 
-y =-atau-=- (3.29) 

y p dx p 

dari persamaan (3.28) dan (3.29) didapat : 

E=-Y (3.30) 
P 

untuk bahan elastis memakai hukwn Hooke, 

(1= EE= _ Ey (3.31) 
P 

dengan menyamakan persamaan (3.27) dan (3.31), hub'tngan momen kelengkungan 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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M=! (3.32) 
EI P 

Pada dasamya hubungan gaya-defonnasi dengan M adalah gaya dan kelengkungan 

IIP merupakan hasil dari perubahan bentuk. Besaran EI sebagai faktor kekakuan 

(jlexural rigidity) atau bending sttlfness dari balok. Dalam koordinat kartesian kurva 

kelengkungan didefinisikan 

d 2 y 
1 

P 
dx2 

[l+(:Jr 
(3.33) 

karena kemiringan dy/dx dari kurva elastis adalah sangat kecil, maka 

(:)' ~O 

Sehingga persamaan (3.33) dapat disederhanakan menjadi 

d 2 y _ _ jv1 
(3.34)d.x 2 - ¢ - EI 

Dari pengujian kuat lentur balok badan terbuka, didapatkan defleksi pada 

titik-titik distrik seperti pada Gambar (3.16) Fatkhurrahman N, 1991, 

mengemukakan pendekatan kemiringan menggunakan metode Central Differences. 

Mengacu pada Gambar (3.16). 
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p 

•••••••••• ..·~•••••••••••• n ..

~ o 
1/1 1/1 1/1 

~ ~ 

;7' ~ Y;-l I-~~i--
~ Yi Yi+l ~ 

~ ,--
-4' .}c f-Ax Ax 

Gambar 3.16. Defleksl pada balok badan terbuka 

(3.35)turunan pertama didekati dengan 

dy Yi+1 - YI-l (3.36)- == ----'---'----'-
dx 2~x
 

turunan kedua didekati dengan
 

d 2 y u u'v-v'u
 
(3.37)dx 2 == -;== v 2 

d d 
d 2 Y 2~x -;;;(Y,+! - Y'-I) - (Y'+I -- Yi-l) dx (26x)
 

dx 2 == (2~X)2
 

2~x adalah kons tan fa 

d (3.38)sehingga dx (2~x) == 0 

d·
1 
y Yi+I- 2Y'+Yi-l
 

dx 2 == 2~x2 (3.39)
 

d 2-+ == r/J sehingga
dx 

Yi+1 - 2Yi + Yi-l (3.40)
r/J== 

2~X2 
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Dari persamaan (3.34) tampak bahwa kelengkungan dapat dicari dengan'bantuan tiga 

titik seperti ditunjukkan pada Gambar (3.16). Mengacu pada Gambar (3.16) didapat 

momen maksimum(M) sebesar : 

1
M= -PL (3.41)

6 

Dengan mengacu pada persamaan (3.28) dan (3.35) akan didapat hubungall momen 

dengan kelengkungan sehagai berikut. 

}vI
EI (3.42)

.fjJ 

M = EIlj) (3.43) 

2 

M = EI. d y (3.44)
dx2 

Hubungan momen-kelengkungan (M-fjJ) yang ideal menurut Park dan Paulay, 

1975, ditunjukan pada grafik tri-linier, kemudian berubah menjadi ku:va bilinier. 

Pada saat pembebanan telah tercapai pada Pmax dan teIjadi momen batas yang 

menimbulkan mekanisme kerutuhan maka penampang ini akan terus berdeforrnasi 

tanpa menghasilkan daya tahan tambahan. Sudut regangan fjJ akan elastis selwuhnya 

setelah itu keadaan tidak stabil dan lendutan tidak terkendali Gambar (3.17). 
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Gambar 3.17. Hubungan Momen (M) dan kelengkungan (t/J). 

3.6. Daktilitas 

Englekirk, 1994, mengemukakan bahwa suatu bahan dikatakan daktil ketika 

bahan tersebut dapat menahan deformasi puma luluh. Daktilitas (/-l) .didapatkan 

dengan membagi deformasi yang telah dicapai dengan deformasi pada saat luluh. 

Menurut Park dan Paulay, 1975, daktilitas merupakan rasio dari defomlasi 

ultimit dengan deformasi padzo. saat pertama lu1uh. 

Dalam penelitian, sete1ah didapat besamya lendutan, maka daktalitas simpangan 

dapat dicari dari grafik hubungan beban-lendutan seperti ditunjukkan pada Gambar 

(3.18) yaitu perbandingan antara Llu dan Lly. 
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Gambar 3.18. Grafik hubungan beban-Iendutan 

1\u 
=.- (3.45)J..lsimpangan 1\ 

y 

dimana : J..lsimpangan ::;= daktilitas simpangan 

Llu = lendutan akhir daerah post-elastic 

Lly = lendutan pada pertama leleh 

Sedangkan daktilitas kelengkungan dipcroleh dari grafik hubungan momen

kclengkungnn, seperti ditunjukkan pada Gambar (3.18) yaitu perbandingan a.ntara q1u 

dan ~y. 
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Gambar 3.19. Grafik hubungan momen-kelengkungan 

= tPu (3.46)~kelengkllngan tPy 

dimana : ~kelengkungan = daktilitas kelengkungan 

~u = kelengkungan pada akhir daerah post-elastic 

~y == kelengkungan pada pertama leleh 

3.7	 Hipotesa 

Dengan memperhatikan latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan 

landasan teori maka: 

1.	 Penambahan perkuatan akan meningkatkan tegangan hitis pelat. 

2.	 Balok castella dengan perkuatan mempunyai kapasitas lentur lebih besar 

dibanding dengan balok castella tanpa perkuatan 


